
PUUR FEEST 

P u u r  F e e s t

Nieuw 

Tekstborden 

en wegwijzers 



HALLO! 

Heb jij regelmatig contact met ouders in spé? 

Tref jij sympathieke mama's en papa's die druk in de weer zijn met 

het plannen van themafeestjes? 

Komt het vaak voor dat je toekomstige bruidsparen ontmoet? 

Organiseer je zelf een feest, evenement of styled shoot en wil je 

net dat tikkeltje meer? 

 

Dan kan ik vast wat voor jou betekenen!  

 

Puur feest biedt gepersonaliseerde en handgemaakte houten 

tekstborden en wegwijzers voor elk waardevol moment. 

Door de combinatie van trending-technieken als blending, fresco, 

transfereren en handlettering worden de tekstborden naar ieders  

smaak, thema of huisstijl aangepast. 

 

De tekstborden vormen nadien een leuk aandenken aan een mooie 

dag en bovendien misstaan ze niet als decoratie in het interieur. 

 

Vind je dit allemaal heel mooi klinken en hou je wel van consistentie 

bij bovengenoemde gelegenheden? 

Dan wil ik je voorstellen om eens gezellig te kletsen over 

vrijblijvende samenwerkingsmogelijkheden. 

Misschien kunnen we elkaar versterken of wat voor elkaar 

betekenen in ons groeiproces.
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HOE DAN?

Wel... Puur feest biedt veelzijdigheid aan een gerichte doelgroep; 

de feestvierders! Geïnspireerd door wat zij aanbrengen creëert 

Puur feest een tekstbord of wegwijzer. 

Ik geef enkele voorbeelden: 

 

Een geboortepaal passend bij geboortedrukwerk. Een 

welkomstbord op de babyborrel uitgewerkt met kenmerken van 

baby's eerste knuffel. Een decoratief naambord in eenzelfde 

lettertype als het geboortekaartje. Een groeimetertje dat de lengte 

meet van de baby en dienst doet als milestonecard. 

 

Bij een communie- of lentefeest kan de uitwerking groeien vanuit 

een hobby, het gekozen drukwerk, een lievelingskleur of een 

uitdagend idee dat de kleine feestvierder verzonnen heeft. 

 

Bij bruiloften kan het drukwerk, een gezamelijke interesse, een 

liefdevolle quote of een voorafbepaald thema het uitgangspunt zijn 

bij het creëren van decoratieve wegwijzers en tekstborden. 

 

En bij jou, de ondernemer kan je logo of een motiverende quote 

de basis zijn van een tekstbord op jouw evenement, een door jou 

georganiseerde styled shoot of workshop. 

 

Puur feest maakt het verschil!
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Is er iets dat je met me wilt delen na dit gelezen te hebben of heb 

je interesse in een samenwerking? Heb je een vraag of een leuk 

idee? Stuur dan zeker een mailtje naar puurfeest@gmail.com. 

 

Vergeet ook niet om Puur feest te volgen zodat je op de hoogte 

blijft van onze nieuwtjes. 

 

www.puurfeest.com 

Instagram @puurfeest_ 

Facebook @puurfeest 
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FEESTELIJKE GROETJES,  
WENDY

NEEM CONTACT OP

TOT SNEL?

https://www.puurfeest.com/
https://www.puurfeest.com/contact
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